
 

 

รหสัทวัร  B2B2000453  
ทัวรพมา เชียงใหมบนิตรง มณัฑะเลย อมรปุระ พุกาม มิงกุน 4 วัน 3 คืน (PG) 
มัณฑะเลย | พระมหามัยมุน ี| พระราชวังมัณฑะเลย | ลองเรอืแมนํ้าอริวดี  
สะพานไมอูเบง็ | พกุาม | เจดียชเวสิกอง | ชมโชวหุนกระบอกเมืองพกุาม | นั่งรถมา
ชมเมืองพกุาม | ระฆงัยกัษมิงกุน 

 

  เสนทางการเดินทาง 

วันที่ 1. เชียงใหม (ทาอากาศยานนานาชาติเชียงใหม) - มัณฑะเลย(ทาอากาศยานนานาชาติมัณฑะเลย)  
(PG725 : 16.30 - 17.30) เชียงใหม - มัณฑะเลย 

วันที่ 2.   มัณฑะเลย-อมรปุระ-สะพานไมอูเบ็ง-ทะเลสาบคองตามัน-พุกาม-นั่งรถมาชมเมืองเกา-วัดอนันดา-วัดติโลมินโล-จุดชมวิวเนินNyaung 
Le Phat 

วันที่ 3 พุกาม-วัดสัพพัญ-ูวิหารมนูหะ-วัดกุบยางก-ีเจดียชเวสิกอง-วิหารธรรมยังย-ีมัณฑะเลย-วัดกุโสดอ-เขามัณฑะเลยฮิลล 

วันที่ 4. มัณฑะเลย - รวมพิธีลางพระพักตรพระมหามัยมุนี - ลองเรือแมนํ้าอิรวดี - มิงกุน - ระฆังยักษมิงกุน - เจดียพญาเธียรดาน -  
พระราชวังมัณฑะเลย - พระตําหนักไมสักชเวนันดอว  มัณฑะเลย (ทาอากาศยานนานาชาติมัณฑะเลย) - เชียงใหม (ทาอากาศยาน
นานาชาติเชียงใหม) (PG726 : 18.00 -19.55) 



 

 

วันที่ 1 เชียงใหม (ทาอากาศยานนานาชาติเชียงใหม) - มัณฑะเลย (ทาอากาศยาน
นานาชาติมณัฑะเลย) (PG725 : 16.30 - 17.30) - มณัฑะเลย 

14.00 น. พรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาติเชียงใหม อาคารผูโดยสารขาออก ชั้น1 
เคานเตอรสายการบินบางกอกแอรเวย โดยมีเจาหนาที่คอยใหการตอนรับอาํนวย
ความสะดวกจดัเตรียมเอกสารการเดนิทางใหกับทกุทาน 

16.30 น. ออกเดินทางสู มณัฑะเลย โดยสายการบินกอกแอรเวย เที่ยวบินที่ PG725 (มี
บริการอาหารและนํา้ดืม่บนเครือ่ง) 

17.30 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติมัณฑะเลย ผานพิธกีารตรวจคนเขาเมืองเปนที่
เรียบรอยแลว นําทานเดินทางสู เมืองมัณฑะเลย ใชเวลาเดินทางประมาณ 30 นาที 
(เวลาทองถิ่นที่พมาชากวาประเทศไทยครึง่ชั่วโมง) 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
ที่พกั Victoria Palace Hotel หรือระดบัเทียบเทา 
วันที่ 2 มัณฑะเลย-อมรปรุะ-สะพานไมอูเบ็ง-ทะเลสาบคองตามนั-นัง่รถมาชมเมือง

เกา - วัดอนนัดา - วัดตโิลมินโล - จุดชมววิเนินNyaung Le Phat 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในโรงแรม 
 นําทานเดินทางสู เมืองอมรปุระ ใชเวลาเดินทางประมาณ 15 นาท ี
 นําทานชม สะพานไมอูเบ็ง สะพานไมสักที่ยาวที่สุดในโลก เสาของสะพานใชไมสัก

ถึง 1,208 ตน ซึ่งมีอายุกวา 200 ปทอดขาม ทะเลสาบคองตามัน สะพานสรางจาก
ไมสักที่เหลือจากการรื้อพระราชวังเกากรุงอังวะ เมื่อครั้งยายเมืองหลวงจากอังวะ 
มายังอมรปุระ ชื่ออูเบ็งนั้นเปนชื่อของขุนนางที่มีนามวา “อูเบียน” ซึ่งพระเจาปดุง
โปรดฯใหมาทําหนาที่เปนแมกองงานสราง สะพานถูกใชเปนทางผานสําคัญสําหรับ
คนในทองถิ่นและเปนสถานที่ทองเที่ยว ชวงเดือนกรกฎาคมและสิงหาคมเปนชวงที่นํ้า
ในทะเลสาบมีระดับสูงสุด 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย ออกเดินทางสู เมืองพุกาม โดยรถบัส ใชเวลาประมาณ 4ชั่วโมง ถึงเมืองพุกาม 

ดินแดนแหงเจดียหมื่นองค ที่มีอายุกวา 2,000 ป ของกษัตริยอนิรุทมหาราช  แหง
อาณาจักรพุกาม สัมผัสแหลงโบราณสถานและประวัติศาสตรของอาณาจักรพุกาม 

 ชม วัดติโลมินโล นี้เปนวัดที่สรางแบบกออิฐถือปูน บนฐานกวางดานละ 43 เมตร 
องคเจดียสูง 46 เมตร ภายในวิหารมีชองบันได เดินขึ้นสูระเบียงชั้นบนได  และวิหาร
แหงนี้ไดชื่อวาเปนวิหารองคสุดทายที่มีการสรางในแบบสถาปตยกรรมพุกามครับ  
ภายในวิหารมีพระพุทธรูป 4 องคที่ชั้นที่หนึ่งและชั้นที่สองของวิหาร ภายในมีชอง
แสงที่เมื่อสองกระทบพระพุทธรูปแลวงดงามมากมาย   ตัวพระพุทธรูปที่ประดิษฐาน
ภายในนั้นมีความแตกตางจากที่เห็นกันโดยทั่วไป เพราะชวงนั้นเริ่มไดรับอิทธิพลมา



 

 

จากจีน 
 

 
 นําทานชม วัดอนันดา เปนวัดสีขาว มองเห็นไดชัดเจน สรางเสร็จเมื่อป 1091 ซึ่ง

วิหารแหงนี้นับไดวาเปนวิหารที่มีขนาดใหญที่สุดในพุกาม มีรูปรางเปนส่ีเหล่ียมจัตุรัส 
มีมุขเด็จยื่นออกไปทั้ง 4 ดาน แผนผังเหมือนไมกางเขนแบบกรีก ซึ่งตอมาเจดียแหงนี้
เปนตนแบบของสถาปตยกรรมพมาในยุคตนของพุกาม และส่ิงที่นาทึ่งของวิหารแหง
นี้ก็คือ ที่ชองหลังคาเจาะเปนชองเล็กๆ ใหแสงสวางสองลงมาตององคพระอยางนา
อัศจรรย 

 

 
 นําทานนั่งรถมา สัมผัสแหลงโบราณสถานและประวัติศาสตรของอาณาจักรพุกาม 

เมืองทะเลเจดียที่สวยงาม และหมูบานเกาแกของเมืองพุกามที่ยังคงวิถีชีวิตที่เรียบ
งาย จากนั้นนําทุกทานเดินทางสูจุดชมวิว ใหทานไดชมพระอาทิตยอัสดงอันงดงาม 

 

 
คํ่า รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 
ที่พกั Su Tine San Hotel หรือระดับเทียบเทา 
วันที่ 3 พุกาม-วัดสัพพญัู -วหิารมนูหะ-วดักบุยางก-ีเจดียชเวสิกอง-วหิารธรรมยังย-ี

มัณฑะเลย-วัดกุโสดอ-เขามณัฑะเลยฮลิล 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในโรงแรม 



 

 

 ชมวัดสัพพัญู เปนเจดียที่มีความสูงที่สุดในเมืองพุกามความสูงทั้งสิ้นประมาณ 61 
เมตร สรางขึ้นตามศิลปะแบบปาละของอินเดีย กอสรางขึ้นในชวงป พ.ศ.1687 โดย
กษัตริยอลองสิตธู ซึ่งเปนทั้งวิหารและเจดีย ถือเปนเจตีวิหารสองชั้นแหงแรกในศิลปะ
พุกาม โดยปรากฏกการซอนกันของเรือนธาตุชั้นลางกับชั้นบน ชั้นลางเปนแกนกลาง
ขนาดใหญรับนํ้าหนักเจตียวิหารในผังแบบครรถคฤหะ-มณฑปดานบน เจตียวิหาร
สองชั้นนี้จะไดรับความนิยมตอมาในศิลปะพุกามตอนปลาย โดยเจดียสําคัญที่ใชเจดีย
สัพพัญูเปนตนแบบ ไดแกเจดียสูลามณีและเจดียติโลมินโล 

 นําทุกทานชม วิหารมนูหะ หรือวิหารพระอึดอัด สรางขึ้นโดยพระเจามนุหา กษัตริย
ของชาวมอญ เมื่อพระองคตกเปนเชลยของพระเจาอโนรธา เมื่อครั้งที่เขาตีเมืองสุ
ธรรมวดี หรือเมืองสะเทิม แลวกวาดตอนผูคนมาที่พุกาม พระเจามนุหาและพระอัคร
มเหสีถูกคุมขังไวที่ มยินกาบา ทางใตของพุกามและ ณ ที่นั้น ในป พ.ศ. 1602 พระ
เจาอโนรธาทรงมพีระราชานุญาติใหพระเจามนุหา สรางวัดมนุหาขึ้นเพื่อทรงใชเปนที่
บําเพ็ญพระราชกุศล กษัตริยมอญทรงระบายความรูสึกอึดอัดคับแคนใจในพระราช
หฤทัยของพระองค ในระหวางที่ทรงถูกคุมขังดวยการใหสรางพระพุทธรูปปางมาร
วิชัย ขนาดใหญโตมากจนคับวิหาร ขนาบขางดวยพุทธสาวก และถูกเรียกขานวา 
"พระอึดอัด" มาจนถึงทุกวันนี ้

 

 
 นําทุกทานชมภาพจติรกรรมฝาผนังทีโ่ดเดนและงดงามที่สดุในพกุาม ณ วัดกบุยางกี 

อายุราว 2,000 ป สรางโดยพระโอรสของพระเจาจันสิทธะ 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บาย สักการะ เจดียชเวสิกอง มีความหมายวา “เจดียทองแหงชัยชนะ” สรางโดย พระ

เจาอโนรธา มหาราชองคแรก ผูรวบรวมชนชาติพมาเปนปกแผน ทรงสงราชสาสนไป
ขอพระไตรปฎก 30 คัมภีรจากเมืองสะเทิมของพวกมอญ แตพระเจามอญพระนาม
วามนุหาไมทรงยินยอม เปนเหตุใหพระเจาอโนรธายกกองทัพไปรบตีชนะเมืองมอญ 
ทรงอัญเชิญพระไตรปฎกมายังเมืองพุกาม และไดกวาดตอนชาวบานรวมทั้งกษัตริ
มอญใหมาเปนเชลยศึกที่พุกาม เจดียชเวสิกองสรางแลวเสร็จในรัชสมัยของพระเจา
จันสิทธา เมื่อป พ.ศ. 1656 ลักษณะของเจดีย เปนเจดียทรงระฆังควํ่าแบบมอญ 
ประดับลายงดงามดวยเฟم�องอุบะและแถบคาดรอบองคระฆังที่เรียกวา “รัดอก” แซม
ลวดลายประดับทั้งขอบลางและขอบบน องคเจดียหุมดวยแผนทอง 



 

 

 

 
 นําทานชม วิหารธรรมยงัย ีสรางโดยพระเจานะระตู และพระองคก็เชื่อวาเปนวิหารที่

ใหญที่สุดในเมืองพกุาม สรางขึ้นเพือ่ลางบาป ดวยทรงปรวิิตกวาผลกรรมจากการ
กระทําปตุฆาตจะตดิตามพระองคไปในชาติภพหนา ตัง้โดดเดนยิง่ใหญตระหงานดงั
ตํานานที่โหดรายไดเลาตอกันมา   

 

 
 จากนั้นเดินทาง สู เมืองมณัฑะเลย โดยรถบัส ใชเวลาประมาณ 4ชัว่โมง 
 เดินทางถึงมัณฑะเลย นําทานชม วัดกุโสดอ พระเจามินดงโปรดใหจัดการสังคายนา

พระไตรปฎกขึ้น ณ เมืองมัณฑะเลย ครั้งที่ 5 มีแผนศิลาจารึกพระไตรปฎกทั้งหมด 
84,000 พระธรรมขันธ หลังจากนั้นโปรดใหสลักพระไตรปฎกลงบนแผนหินแลว
สรางเจดียทรงปราสาทสําหรับประดิษฐานแผนจารึกแตละแผน วัดกุโสดอจึงถือเปน
หนังสือเลมใหญที่สุดในโลก ลักษณะทางศิลปกรรม วัดกุโสดอ ประกอบดวยเจดีย
ประธานซึ่งจําลองแบบมาจากเจดียชเวสิกองเมืองพุกาม แวดลอมไปดวยเจดียทรง
ปราสาทขนาดเล็กซึ่งประดิษฐานแผนจารึกพระไตรปฎก เจดียเหลานี้มีการแบงกลุม
ตามหมวดของพระไตรปฎกตั้งแตพระวินัย พระสูตรและพระอภิธรรม 

 

 
 นําทุกทานชมวิวของเมอืงมัณฑะเลย  ณ เขามณัฑะเลยฮิลล ตัง้อยูทาง 

ตะวันออกเฉียงเหนือของพระราชวงั เขาลูกนี้สูง 240 เมตร ซึง่เปนจุดชมววิทวิทศัน



 

 

ที่สวยงามที่สุดของเมอืงมัณฑะเลย ซึ่งอยูบนยอดเขา สามารถมองเห็นทัศนียภาพ
ของเมืองมัณฑะเลยเกือบทัง้เมือง  

 

 
คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
ที่พกั Victoria Palace Hotel หรือระดบัเทียบเทา 
วันที่ 4 รวมพธิีลางพระพักตรพระมหามัยมุนี - ลองเรือแมนํ้าอิรวด ี- มงิกุน - ระฆงั

ยักษมิงกุน - เจดียพญาเธียรดาน - พระราชวงัมัณฑะเลย - พระตําหนักไมสกัช
เวนันดอว - (ทาอากาศยานนานาชาติมณัฑะเลย) - เชียงใหม (ทาอากาศยาน
นานาชาติเชียงใหม) (PG726 : 18.00 -19.55)   

เชาตรู นําทานรวมพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ในพิธีกรรมลาง พระพักตรพระมหามัยมุน ีซึ่งถือ
เปนตนแบบพระพุทธรูปทองคําขนาด  ใหญทรงเครื่องกษัตริยที่ไดรับการขนานนาม
วา “พระพุทธรูปทองคาํเนื้อน่ิม” ที่พระเจากรุงยะไขทรงหลอขึน้ที่เมอืงธรรมวดี เมื่อป 
พ.ศ. 689 ตอมาในป พ.ศ.2426 ชาวพมาไดเรี่ยไรเงินเพื่อบูรณะวัดขึ้นใหมมีขนาด
ใหญกวาเดิมโดยสายการออกแบบของชางชาวอิตาลีจึงนับไดวาเปนวัดที่สรางใหมที่
สุดแตประดิษฐานพระพุทธรูปเกาแกที่สุดในเมืองพมาโดยรอบๆระเบียงเจดียยังมี
โบราณวัตถุที่นําไปจากกรุงศรีอยุธยาเมื่อครั้งกรุงแตกครั้งที่ 1 

 

 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในโรงแรม 
 ออกเดินทางสู ทาเรือริมแมนํ้าอิรวดี ใชเวลาเดินทางประมาณ 15 นาที 
 นําทุกทานลองเรือขามฟาก สู ราชธานีเกาของพระเจาปดงุ เมืองมงิกุน ใชเวลา

ประมาณ 45 นาท ี
 จากนั้น ชมมหาเจดียยักษ มิงกุน ถึงทาเรือนั่งรถชมซากเจดียขนาดใหญ รองรอย

แหงความทะเยอทยานของพระเจาปดุง ที่ใชแรงงานทาส และนักโทษนับพันคนใน
การกอสราง โดยตั้งพระทัยวาจะสรองใหสูงใหญกวาพระปฐมเจดียแหงสยาม  และ



 

 

ใหพระองคสามารถทอดพระเนตร ไดจากเมืองอังวะที่อยูฝم�งตรงขามแมนํ้าอิรวดี แต
ดวยงบประมาณที่บานปลาย ประกอบกับปญหาขาดแคลนแรงงาน จําทําใหการ
กอสรางลาชา และในที่สุดพระองคก็เสด็จสวรรคตเสียกอน ในป พ.ศ. 2363 หลัง
พายแพไทยในสงคราม 9 ทัพ เจดียองคนี้ จึงสรางไดแคฐาน หลังจากนั้นองคเจดียก็
ถูกทิ้งรางเรื่อยมา แตเพียงฐานกน็บัวาใหญโตมาก หากสรางเสร็จจะมีขนาดใหญและ
สูงที่สุดในโลก 

 นําทุกทานชม ระฆังยักษมิงกนุ สรางเมื่อ พ.ศ.2351 โดยพระเจาปดุง สรางถวายแด
เจดียมิงกุน มีนํ้าหนัก 90 ตัน สูง 4 เมตร ปากระฆังกวาง 5 เมตร ในอดีตระฆังองค
นี้ใหญเปนอันดับ 2 รองจากระฆังแหงพระราชวังแครมลิน ในกรุงมอวโก ประเทศ
รัสเซีย แตระฆังเครมลินแตกไปแลว ปจจุบันระฆัง 

 หลังจากนั้นชมเจดียสีขาวบริสุทธิ์ ที่สรางบนฐาน 7 ชั้น รูปเกลียวคลื่นงดงาม เจดีย
พญาเธียรดาน สรางขึ้นเมืองป พ.ศ. 2329 เพื่อใหเปรียบเสมืองเจดียจุฬามณี ที่ตั้ง
อยูเหนือเขาพระสุเมรุ ตามความเชื่อในไตรภมูิพุทธศาสนาที่วา คือแกนกลางจักรวาล 
ซึ่งถูกลอมรอบดวยสัตตบริพันธ และมหานทีสีทันดรทั้ง 7 ชั้น พระเจดียแหงนี้ยังถุกส
รางใหเปนสักขีพยานรักของราชนิกุลอังวะ โดยพระเจาบากะยีดอว เพื่อเปนอนุสรณ
สถานแหงความรักที่มีตอพระมเหสีชินพิวเม ที่สิ้นพระชนมไปกอนที่พระเจาบากะ
ยีดอวจะขึ้นครองราชย แมจะไมใชหินอนเหมือนทัชมาฮาล แตก็ไดรับสมญานามวา 
ทัชมาฮาลแหงลุมอิรวดี 

 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
 นําทุกทานรองเรือกลับ ใชเวลาเดนิทางประมาณ 45 นาท ี
 จากนั้นเดินทางกลับสู เมืองมณัฑะเลย ใชเวลาเดินทางประมาณ 15 นาท ี
บาย จากนั้นนําทานชม พระราชวังมัณฑะเลย พระราชวังที่สวนใหญกอสรางดวยไมสักที่

สวยงาม  ที่สุดแหงหนึ่งของเอเชยี ในสมัยสงครามมหาเอเชียบูรพา หรือสงครามโลก
ครั้งที่ 2 วันที่ 20 มีนาคม 2488 เครื่องบินฝ�ายสัมพันธมิตรโดยกองทัพอังกฤษ ได



 

 

ทิ้งระเบิดจํานวนมากมายถลมพระราชวังมัณฑะเลยของพมา ดวยเหตุผลวา
พระราชวังนี้เปนแหลงซองสุมกําลังของกองทัพญี่ปุ�น พระราชวังมัณฑะเลยซึ่งเปน
พระราชวังไมสักกถ็กูไฟไหม เผาราบเปนหนากลอง หลงเหลือก็แตป�อมปราการและคู
นํ้ารอบพระราชวัง ที่ยังเปนของดั่งเดิมอยู ปจจุปนพระราชวังที่เห็นอยูเปนพระราชวัง
ที่รัฐบาลพมาไดจําลองรูปแบบของ พระราชวังของเกาขึ้นมา 

 

 
 นําทานชม พระตําหนักไมสักชเวนันดอว พระตําหนักนี้สรางดวยไมสักทั้งหลัง 

งดงามตามแบบศิลปะพมาแทๆ วิจิตรตระการดวยลวดลายแกะ สลักประณีตออน
ชอย ทั้งหลังคา,บานประตูและหนาตาง โดยเนนรายละเอียดเกี่ยวกับพุทธประวัติ 
และทศชาติของพระพุทธเจา สรางโดยพระเจามินดงในป พ.ศ. 2400 ซึ่งเปนปที่
พระองคยายราชธานีจากอมรปุระมาอยูที่เมืองมัณฑะเลยเพื่อ เปนพระตําหนักยาม
แปรพระราชฐาน แตหลังจากที่พระองคสิ้นพระชนม  พระเจาธีบอ หรือ สีป�อ 
พระโอรสก็ทรงยกพระตําหนักนี้ถวายเปนวัด ถือไดวาเปนงานฝมือที่ประณีตของชาง
หลวงชาว มัณฑะเลยอยางแทจริง 

  
 สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติมณัฑะเลย 
18.00 น. ออกเดินทางกลับ เชียงใหม โดยสายการบินบางกอกแอรเวย เที่ยวบินที่ PG726 

(มีบรกิารอาหารและนํ้าดืม่บนเครื่อง) 
19.55 น. คณะเดินทางถงึ ทาอากาศยานนานาชาตเิชียงใหม โดยสวัสดิภาพ พรอมดวยความ

ประทับใจ 
  

 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

 
เงื่อนไขการใหบริการ 
1. การชําระคาบริการ 

1.1 ชําระเงินมัดจําทานละ 10,000 บาท ภายใน 48 ชั่วโมงหลังการจอง โดย
โอนเขาบัญชีและสงหลักฐานการโอนเงินใหเจาหนาที่ที่ดูแลเสนทาง การจองจะ
ยืนยันหลังจากไดรับแจงวาชําระเงินมัดจําแลวเทาน้ัน 

อัตราคาบรกิาร : เชียงใหมบนิตรง พมา มัณฑะเลย อมรปุระ  พกุาม มิงกนุ 4วัน 3 คนื โดยสายการบินบางกอกแอรเวย (PG) 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญพกั  
2-3 ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน  
12 ป (เสรมิเตียง)  

ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน  
12 ป(ไมเสรมิเตยีง) 

ทานละ 

พักเดี่ยวเพิม่ 
ทานละ 

ไมรวมตั๋ว 
ทานละ 

วันที:่ 07-10 ก.พ.63 20,900.- 20,900.- 20,900.- 3,500.- 15,900.- 
วันที่: 14-17 ก.พ.63 20,900.- 20,900.- 20,900.- 3,500.- 15,900.- 
วันที่: 21-24 ก.พ.63 20,900.- 20,900.- 20,900.- 3,500.- 15,900.- 
วันที่: 28 ก.พ.- 02มี.ค.63 19,900.- 19,900.- 19,900.- 3,500.- 14,900.- 
วันที่: 06-09 มี.ค.63 19,900.- 19,900.- 19,900.- 3,500.- 14,900.- 
วันที่: 13-16 มี.ค.63 20,900.- 20,900.- 20,900.- 3,500.- 15,900.- 
วันที่: 20-23 มี.ค.63 20,900.- 20,900.- 20,900.- 3,500.- 15,900.- 
วันที่: 27-30 มี.ค.63 19,900.- 19,900.- 19,900.- 3,500.- 14,900.- 
วันที่: 03-06 เม.ย. 63 20,900.- 20,900.- 20,900.- 3,500.- 15,900.- 
วันที่: 12-15 เม.ย. 63 20,900.- 20,900.- 20,900.- 3,500.- 15,900.- 
วันที่: 24-27 เม.ย. 63 19,900.- 19,900.- 19,900.- 3,500.- 14,900.- 
วันที่: 01-04 พ.ค. 63 20,900.- 20,900.- 20,900.- 3,500.- 15,900.- 
วันที่: 15-18 พ.ค. 63 18,900.- 18,900.- 18,900.- 3,500.- 13,900.- 
วันที่: 22-25 พ.ค. 63 18,900.- 18,900.- 18,900.- 3,500.- 13,900.- 
วันที่: 29 พ.ค.-01 มิ.ย. 63 18,900.- 18,900.- 18,900.- 3,500.- 13,900.- 
วันที่: 05-08 มิ.ย. 63 18,900.- 18,900.- 18,900.- 3,500.- 13,900.- 
วันที่: 12-15 มิ.ย. 63 18,900.- 18,900.- 18,900.- 3,500.- 13,900.- 
วันที่: 19-22 มิ.ย. 63 18,900.- 18,900.- 18,900.- 3,500.- 13,900.- 
วันที่: 26-29 มิ.ย. 63 18,900.- 18,900.- 18,900.- 3,500.- 13,900.- 
วันที่: 03-06 ก.ค 63 20,900.- 20,900.- 20,900.- 3,500.- 15,900.- 
วันที่: 10-13 ก.ค 63 19,900.- 19,900.- 19,900.- 3,500.- 14,900.- 
วันที่: 17-20 ก.ค 63 19,900.- 19,900.- 19,900.- 3,500.- 14,900.- 
วันที่: 24-27 ก.ค 63 20,900.- 20,900.- 20,900.- 3,500.- 15,900.- 
วันที่: 07-10 ส.ค. 63 20,900.- 20,900.- 20,900.- 3,500.- 15,900.- 
วันที่: 14-17 ส.ค. 63 19,900.- 19,900.- 19,900.- 3,500.- 14,900.- 
วันที่: 21-24 ส.ค. 63 19,900.- 19,900.- 19,900.- 3,500.- 14,900.- 
วันที่: 28-31ส.ค. 63 19,900.- 19,900.- 19,900.- 3,500.- 14,900.- 

** รายการทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปมคัคเุทศกทองถิ่นและคนขบัรถ (รวม 500 บาท/
ทาน/ทริป) ** 
** ทิปหัวหนาทัวรจากเมืองไทย (ตามความพึงพอใจในการบริการ) ** 
**โปรแกรมทวัรนีไ้มมีราคาเดก็** 



 

 

1.2 สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูที่เดินทาง ที่มีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 
เดือน  
1.3 การชําระเงินสวนที่เหลือ ลูกคาตองชําระกอนเดินทาง 15 วัน หากหากไม
ชําระตามเวลาที่กาํหนด ทางบริษัทขออนุญาตยึดมดัจําทั้งหมดและยกเลิกการจอง
ทัวรโดยอัตโนมัติ  **ชําระกอนเดินทาง 30 วัน สําหรับวันสงการนตและ
วันหยุดชวงวันขึ้นปใหม** 

2. กรณีคณะออกเดินทางได           
2.1 คณะจองจํานวนผูใหญ 10 ทานออกเดินทาง (มีหัวหนาทัวร) 
2.2 คณะจองไมถึงจํานวนผูใหญ 10 ทาน ไมออกเดินทาง 

3. การยกเลิกและคืนคาทัวรหลังจากมีการจายเงินมัดจํา 
3.1 แจงยกเลิกกอนเดินทาง 30 วัน ไมนับวันเดินทาง   คืนคาใชจายทั้งหมด 
**45 วัน สําหรับวันสงการนตและวันหยุดชวงวันขึ้นปใหม** 
3.2 แจงยกเลิกกอนเดินทาง 15 วัน ไมนับวันเดินทาง   เก็บคาใชจายทานละ 
10,000 บาท 
3.3 แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง   ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บ
คาใชจายทั้งหมด 
3.4 สําหรับผูโดยสารที่ไมไดถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเปนผูยื่นวีซา
ให เมื่อผลวีซาผานแลวมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืน
คามัดจําทั้งหมด 
3.5 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการ
เดินทางและมีผลทําใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่บริษัทฯกําหนดไว 
(10ทานขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอื่นที่
เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนําไปชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการ
ยกเลิกของทาน 
3.6 กรณีเจ็บป�วยจนไมสามารถเดินทางไดซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจาก
โรงพยาบาลรับรองบริษัทฯจะพิจารณาเล่ือนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไป 
แตทั้งนี้ทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนได เชน คาตั๋วเครื่องบิน คา
หอง คาธรรมเนียมวีซาตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ  และคาใชจายอื่นๆที่เกิดขึ้น
ตามจริง ในกรณีที่ไมสามารถเดินทางได 
3.7 กรณีที่ทานไดชําระคาทัวรหรือมัดจํามาแลว และทางบริษัทฯ มีความ
จําเปนตองคืนคาทัวรหรือมัดจําใหกับลูกคา (ตามเงื่อนไข ขอ1-ขอ3) ทั้งนี้ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายจริงที่เกิดขึ้นแลว กับทานเปนกรณีไป 
(อาทิ กรณีออกตั๋วเครื่องบิน หรือไดชําระคาบริการในสวนของทางตางประเทศ 



 

 

เชน โรงแรม ฯลฯ ไปแลว) โดยใชเวลาดําเนินการในการคืนเงิน 7-14 วัน ทําการ 
นับจากวันที่ไดรับเรื่อง   
3.8 กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 
3.9 กรณีวีซาผานแลว แตกรุปออกเดินทางไมได เน่ืองจากผูเดินทางทานอื่นใน
กลุมโดนปฏิเสธวีซา หรือไมวาดวยสาเหตุใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ใน
การหักเก็บคาใชจายจริงที่เกิดขึ้นแลวกับทานเปนกรณีไป 
3.10 กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการ
หามของเจาหนาที่ไมวาเหตุผลใดๆ ก็ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืน
คาทัวรทั้งหมด 

4. หากทานที่ตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ให
ทานติดตอเจาหนาที่ กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิ
แจงเจาหนาที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบ คาใชจายที่เกิดขึ้น 

5. เมื่อทานทําการซ้ือโปรแกรมทัวร ทางบริษัทฯ จะถอืวาทานรับทราบและยอมรับ
เงื่อนไข และหมายเหตุที่ระบุทกุขอแลว 
 

อัตราคาบริการนี้รวม 
1. คาตัว๋เครือ่งบินชั้นนักทองเที่ยว ( Economy Class) ที่ระบวุันเดินทางไป-กลับ

พรอมคณะ  
- ในกรณมีีความประสงคอยูตอจะตองไมเกินจํานวนวัน, จาํนวนคนและมี
คาใชจายตามที่ทางสายการบินกําหนด 
- ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกที่นั่งบนเครือ่งเนือ่งจากตองเปนไปตามระบบของสาย
การบิน ซึ่งระบบการจองที่นัง่เปนแบบสุมที่นัง่ 

2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 
3. คานํา้หนกักระเป�าเดินทางทานละไมเกิน 20 กก. 
4. คารถโคชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ พรอมคนขบัรถที่ชํานาญเสนทาง 
5. คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา  
6. คาอาหารตามที่ระบุในรายการ 
7. คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามรายการ 
8. คาหัวหนาทวัรจากเมืองไทย และ มคัคุเทศกทองถิ่นคอยดูแลตลอดการเดินทาง 

(ไมรวมคาทิป) 
9. คาภาษมีูลคาเพิม่ 7% และหกั ณ ที่จาย 3% 



 

 

10. คาประกันอุบตัิเหตคุุมครองในระหวางการเดินทาง 
คุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 บาท คา   รกัษาพยาบาลกรณีเกิด
อุบัติเหตวุงเงินทานละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม  

** กรณีทีต่องการซื้อประกันการเดินทางสาํหรบัครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถ
สอบถามขอมูลเพิ่มเติมกบัทางบรษิัทได **  
    - เบี้ยประกันเริม่ตน 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
    - เบี้ยประกันเริม่ตน 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
    - ความครอบคลุมผูเอาประกันทีม่ีอายมุากกวา 16 หรือนอยกวา 75 ป   
    - [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชวีิตหรือเสียอวัยวะจาก
อุบัติเหต ุ3 ลานบาท] 
    - ความครอบคลุมผูเอาประกันทีม่ีอายุนอยกวา 16 หรือมากกวา 75 ป   
    - [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชวีิตหรือเสียอวัยวะจาก
อุบัติเหต ุ1.5 ลานบาท] 
 
อัตราคาบริการนี้ไมรวม 
1. คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง (PASSPORT) 
2. คาใชจายสวนตวัอาทิเชนคาอาหาร, คาเครือ่งดืม่ที่สั่งพิเศษ(มินิบาร, นํ้าดื่ม, บหุรี่, 

เหลา, เบียร ฯลฯ), คาโทรศพัท , คาซกัรดี, คาธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง, คา
นํ้าหนกัเกินจากทางสายการบินกาํหนดเกินกวากําหนด,  คารกัษาพยาบาลกรณี
เกิดการเจ็บป�วยจากโรคประจําตวั, คากระเป�าเดินทางหรือของมคีาที่สูญหายใน
ระหวางการเดินทางเปนตน 

3. คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศพมาสําหรับหนังสือเดินทางตางชาตแิละผูถือ
เอกสารตางดาวตองยื่นวีซาเขาประเทศพมามคีาธรรมเนียม 1,600 บาทตอทาน 
และคาบรกิารย่ืนวีซา 500 บาทตอทาน ใชระยะเวลาในการย่ืนวีซา 5-7 วันทํา
การ ยกเวน หนงัสือเดินทางไทย กัมพชูา ลาว เวียดนาม และฟลิปปนส ไม
ตองยื่นวซีา 

4. คาธรรมเนียมวซีาเขาประเทศพมาสําหรบัหนังสือเดินทางอเมรกิา กรณุา
ตรวจสอบกบัเจาหนาที ่

5. คาหองพักเดี่ยวตามอตัราที่ระบุไวขางตน 
6. คานาํกลองถายรปู และกลองวีดโีอเขาวดั 
7. คาบริการยกกระเป�าในโรงแรม ซึง่ทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตวั

ทานเอง 
8. คาธรรมเนียมนํา้มันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมกีารปรับขึน้ราคา 



 

 

9. คาทปิมัคคุเทศกทองถิ่นและทิปพนักงานขบัรถ (รวม 500 บาท/ทาน/ทริป) 
10. คาทปิหวัหนาทวัร (ตามความพึงพอใจในการบรกิาร) 

 
**โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิตอง
แจงลวงหนาทั้งนี้ขึ้นอยูกบัภาวะอากาศ และเหตสุุดวสิัยตาง ๆ ที่ไมสามารถ
คาดการณลวงหนา และราคาอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม ทั้งนี้
ขึ้นอยูกับอตัราแลกเปลี่ยน โดยทางบรษิัทฯ จะคํานงึถึงผลประโยชนและความ
ปลอดภัยของผูรวมเดินทางเปนสาํคญั** 
 
หมายเหต ุ: สําหรบัผูเดินทางทีอ่ายุไมถงึ 18 ป และไมไดเดินทางกับบิดา มารดา 
ตองมีจดหมายยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศจากบดิาหรือมารดาแนบมาดวย 
** ขณะนี้รัฐบาลไทยและพมาไดลงนามความตกลง ยกเวนการตรวจลงตราผูถือ
หนังสือเดินทางธรรมดา ผานทาอากาศยานนานาชาติและจะมีสิทธิพํานักใน
ดินแดนของอีกฝ�ายหนึ่งเปนระยะเวลาไมเกิน 14 วัน ซึ่งจะมีผลบังคับใชตั้งแต
วันที่ 11 สิงหาคม 2558 ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงจะตองกลับมายื่นวีซาเขา
ออกปกติอีก ทานจะตองทําการยื่นวซีา สําหรับการยื่นวซีาทีเ่ชียงใหม ลูกคาตอง
ไปแสดงตนดวยพรอมกับชําระคาวีซาตรงกับสถานกงสุล ทานละ 1,600 บาท 
** 
 
ขอมูลเบื้องตนในการเตรียมเอกสารยืน่วีซาและการยื่นวีซา 
1. การพิจารณาวีซาเปนดุลยพินิจของสถานทูต มิใชบริษัททัวร การเตรียมเอกสารที่

ดีและถูกตองจะชวยใหการพิจารณา ของสถานทูตงายขึ้น 
2. กรณีทานใดตองใชพาสปอรตเดินทาง ชวงระหวางยื่นวีซา หรือ กอนเดินทางกับ

ทางบริษัท ทานตองแจงใหทางบริษัทฯ ทราบลวงหนาเพื่อวางแผนในการขอวีซา
ของทาน ซึ่งบางสถานทูตใชเวลาในการพิจารณาวีซาที่คอนขางนานและอาจไม
สามรถดึงเลมออกมาระหวางการพิจารณาอนุมัติวีซาได  

3. สําหรับผูเดินทางทีศ่ึกษาหรือทํางานอยูตางประเทศ จะตองดําเนินเรื่องการขอวีซา
ดวยตนเองในประเทศที่ตนพํานักหรือศึกษาอยูเทานั้น 

4. หนังสือเดินทางตองมีอายุไมตํ่ากวา 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอก
ประเทศ หากนับแลวตํ่ากวา 6 เดือน ผูเดินทางตองไปยื่นคํารองขอทําหนังสือ
เดินทางเลมใหม และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเลมเกา ใหกับทางบริษัทดวย 
เน่ืองจากประวตัิการเดินทางของทานจะเปนประโยชนอยางยิ่งในการยื่นคํารองขอ



 

 

วีซา และจํานวนหนาหนังสือเดินทาง ตองเหลือวางสําหรับติดวีซาไมตํ่ากวา 3 
หนา 

5. ทานที่ใสปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม
รับผิดชอบตอปกหนังสือเดินทางนั้นๆ และพาสปอรต ถือเปนหนังสือของทาง
ราชการ ตองไมมีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แตงเติมใดๆ ในเลม 

 
เอกสารการขอวีซาพมา (สําหรบัหนังสือเดนิทางตางชาติทีไ่มไดรับการยกเวน) 

**ลูกคากรณุาอยายดึติดกับการยื่นขอวีซาในอดีต เนื่องจากสถานกงสลุมีการ
เปลี่ยนแปลงกฎและเอกสารการอยูเรื่อยๆ** 

1. หนังสือเดินทางตัวจริง (Passport) ตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 
เดือน นับจากวันเดินทาง หนังสือเดินทาง ตองมีหนาเหลือสําหรับประทับวีซา
อยางนอย 4 หนา ทานที่ใสปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญ
หาย บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอปกหนังสือเดินทางของทาน และพาสปอรต 
ถือเปนหนังสือของทางราชการ ตองไมมีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ 
แตงเติมใดๆ ในเลม 

2. รูปถายสีหนาตรง ขนาด2 นิ้ว จํานวน 2 ใบ (ใชรูปสีพื้นหลังขาวเทานั้น ถายไว
ไมเกิน 6 เดือน , รูปที่เปนสติ๊กเกอรใชไมได)  

3. ใบตรวจคนเขาเมอืงขาออกจากประเทศไทย พาสสปอรตตางชาติทีเ่ดินทางเขา
ประเทศไทยจะตองมีใบตรวจคนเขาออกเมืองของไทยที่มีตราประทับใหแนบ
มาในเลมพาสปอรตดวย 

**โปรดสงเอกสารกอนการเดินทางอยางนอย 10 วันทําการ 
**เกี่ยวกับเอกสารยื่นวีซา หากทางสถานกงสุลแจงวามีการปรับเปล่ียนกฎระเบียบใน
การยืน่วีซา สถานกงสุลจะขอเอกสารเพิ่มเติมไดทุกเวลา 
 
 
ขอมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่นั่งบนเครื่องบิน                                           
1. ในการเดินทางเปนหมูคณะ ผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกัน หาก

ตองการเคลื่อนวันเดินทางกลับ ทานจะตองชําระคาใชจายสวนตางที่สายการบิน 
และบริษัททัวรเรียกเก็บและการจัดที่นั่งของกรุป เปนไปโดยสายการบินเปนผู
กําหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไมสามารถเขาไปแทรกแซงได และในกรณียกเลิกการ
เดินทาง และไดดําเนินการ     ออกตั๋วเครื่องบินไปแลว (กรณีตั๋ว REFUNDได) ผู
เดินทางตองรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเทานั้น 



 

 

2. ทางบริษัทไดสํารองที่นั่งพรอมชําระเงินมัดจําคาตั๋วเครื่องบินแลว  หากทาน
ยกเลิกทัวร ไมวาจะดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บคามัดจํา
ตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีคาใชจาย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แลวแตสายการบิน
และชวงเวลาเดินทาง   

3. หากตั๋วเครื่องบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์เรียกเก็บคาใชจายตามที่เกิดขึน้จริง  และรอ Refund จากทางสายการ
บิน ใชเวลาประมาณ 3- 6 เดือนเปนอยางนอย 

4. นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูที่จะนั่งตองมี
คุณสมบัติตรงตามที่สายการบิน   กําหนด เชน ตองเปนผูที่มีรางกายแขง็แรง และ
ชวยเหลือผูอื่นไดอยางรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปญหา เชน  สามารถเปด
ประตูฉุกเฉนิได (นํ้าหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูที่มีปญหาทางดานสุขภาพ
และรางกาย และอํานาจในการใหที่นั่ง Long leg ขึ้นอยูกับทางเจาหนาที่เช็คอิน
สายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทานั้น 

 
ขอมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพัก

แบบหองเดี่ยว (Single) ,หองคู (Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน/3 
เตียง (Triple Room) หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกันและบางโรงแรม  
อาจจะไมมีหองพักแบบ 3 ทาน แตอาจจะไดเปน 1 เตียงใหญกับ 1 เตียงพับเสริม 

2. กรณีชวงเทศกาลหรือประชุมนานาชาติ เปนสาเหตุทําใหหองที่ทานไดทําการรี
เควสไว มีไมเพียงพอ ทางโรงแรมอาจจะสลับจากที่รีเควสหอง Twin Room เปน 
Double Room หรือ จากหอง Double Room เปน Twin Room 

 
หมายเหตุ : 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะงดออกหรือเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผูรวมคณะไม

ถึง 10 ทาน โดยจะแจงใหทานทราบลวงหนาอยางนอย7 วันกอนการเดินทาง 
2. บริษัทฯสงวนสิทธิ์ที่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหายไมวากรณีที่กอง

ตรวจคนเขาเมืองของไทยไมอนุญาตใหเดินทางออกหรือกองตรวจคนเขาเมือง
ของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขาเมือง 

3. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไมรบัผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย อันเกิดจาก
เหตุสุดวิสยัที่ทาง บริษัทฯไมสามารถควบคุมไดเชนการนัดหยุดงาน,จลาจล,การ
ลาชาหรือยกเลิกของเที่ยวบิน 



 

 

4. บริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยวโดยไมตองแจง
ใหทราบลวงหนา (โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสัยตาง ๆ ที่ไมสามารถ
คาดการณลวงหนาโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชนและความปลอดภัย
ของผูรวมเดินทางเปนสําคัญ) 

5. บริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการโดยไมตองแจงใหทราบ
ลวงหนา 

6. หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ นัง่รถเข็น (Wheelchair), เดก็, 
ผูสูงอาย,ุ มีโรคประจําตวั หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกิน
กวา 4-5 ชัว่โมงตดิตอกนั ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายใน
ครอบครัวของทานเอง เน่ืองจากการเดินทางเปนหมูคณะ หวัหนาทวัรมคีวาม
จําเปนตองดูแลคณะทัวรทัง้หมด 


